
R-õpe 

2. klassi ainekava 

Teemad  koostöö 

Puu 

Ühe puu vaatlus erinevatel aastaaegadel 

Puu vanuse ja kõrguse arvutamine. Õppekäik talvises metsas. 

 

õuesõpe: õppekäik parki 

loodus- ja inimeseõpetus: 

loodusvaatluste tegemine 

Taimed 

Taimerakkude vaatamine 

Taimede kasvamine 

 

loodus- ja inimeseõpetus: 

taimede toitumine ja 

kasvamine 

Ilmavaatlus 

Ilmavaatluse tegemine õues lihtsamate 

vahenditega 

Ilmavaatlustabeli täitmine 

 

õuesõpe: ilmavaatlus õues 

loodus- ja inimeseõpetus: ilm 

Linnud 

Toidumaja meisterdamine  

kunsti- ja tööõpetus: elus ja 

eluta looduse kujutamine joone 

ja silueti abil 

Loomad 

Õpimapp ühe looma kohta 

 

Digipädevus:  tekstitöötlus MS 

Word ( tiitellehe 

vormistamine) 

Suurus, värv, font ja stiil.  

Pildi lisamine tekstile 

Digipädevus: Interneti 

otsingumootori kasutamine 

 

Elukooslused 

Rühmatööna valmivad ettekanne ja plakat 

Rühmatööde kaitsmine 

 

loodus- ja inimeseõpetus: 

organismid ja elupaigad 

eesti keel: arvamuse 

avaldamine ja selle 

põhjendamine 

Digipädevus: MS PowerPoint - 

programmi avamine, slaidi 

lisamine, teksti ja pildi 

lisamine, salvestamine, 

klassikaaslastele esitamine, 

animatsiooni lisamine, 

slaidiseansi esitamine 

klassikaaslastele 

 

Õpioskused 

Küsimustele vastuste otsimine ja nuputamisülesanded  

eesti keel: trükised, nendes 

orienteerumine ja vajaliku 

teabe leidmine 
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Digipädevus: Interneti 

otsingumootori kasutamine 

Keemia 

Huvitavad katsed 
 

 

Inimene 

Tund Tervishoiumuuseumis 
 

 

Ohhoo-päev 

Leiutiste ja katsete esitlemine teistele õpilastele  

eesti keel: küsimustele 

vastamine, esitlus, tutvustus, 

arvamuse avaldamine, 

seisukoha põhjendamine 

Õpitulemused: 

R-õpe taotleb, et õpilane: 

● oskab vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; 

● oskab mõõta tulemusi; 

● oskab vaatlus- ja mõõtmistulemusi kanda tabelisse; 

● oskab võrrelda ja võrdlemistulemuste põhjal rühmitada, järjestada; 

● õpib ümbritseva maailma esemeid ja nähtusi struktueerima; 

● saab aru tööjuhisest; 

● õpib töötama teksti ja jooniste toel; 

● õpib hankima vastuseid küsimustele, 

● oskab leida vajalikku teavet erinevatest allikatest; 

● õpib kavandama ja teostama oma ideid, endale ülesandeid võtma ja neid loovalt lahendama; 

● õpib üldistama ja loogiliselt arutlema; 

● suudab kriitiliselt ja loovalt mõelda; 

● oskab iseseisvalt töötada, 

● oskab teha koostööd; 

● suudab täita rühmas erinevaid rolle; 

● oskab oma arvamust põhjendada ja kaitsta, vajadusel muuta; 

● oskab anda hinnangut oma ja teiste tegevusele; 

● oskab planeerida oma aega ja tegevusi; 

● suudab läbi viia katseid ennast ja teisi ohustamata; 

● oskab looduses käituda; 

● tunneb huvi reaal- ja loodusainete ning tehnoloogia vastu; 
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